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Posudek školitele na diplomovou práci Ing. Bc. Jana Šebíka „Analýza procesu komprese 

úmrtnosti ve vybraných vyspělých zemích“  

Diplomová práce Ing. Bc. Jana Šebíka „Analýza procesu komprese úmrtnosti ve vybraných vyspělých 
zemích“ má celkový rozsah 166 stran včetně příloh. Textová část práce je strukturována standardně a je 
rozdělena do pěti základních kapitol včetně úvodu a závěru. Doplňují ji seznamy obrázků, tabulek, 
použitých zkratek, literatury včetně datových zdrojů a seznam příloh. 

Předkládaná diplomová si klade několik cílů. V abstraktu autor uvádí, že „cílem práce je replikovat 
výsledky dřívějších studií procesu komprese úmrtnosti a rektangularizace křivky lx ve vyspělých zemích dle 
dostupnosti dat“. Ve vlastní práci je potom primárním cílem analýza procesu komprese úmrtnosti pomocí 
vybraných demografických a statistických ukazatelů. Pro naplnění tohoto cíle jsou pak vytyčeny tři dílčí 
cíle, a to popis procesu komprese úmrtnosti v co nejdelším dostupném období, zhodnocení vypovídací 
schopnosti ukazatelů představujících 50 % zemřelých (medián, mezikvartilové rozpětí, C50) k popisu 
komprese úmrtnosti a zhodnocení vazeb mezi ukazateli komprese úmrtnosti a prodlužování délky života. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. Za úvodní kapitolou, kde autor čtenáři přibližuje studované téma 
a vymezuje cíle práce, následuje kapitola představující použité ukazatele a metody včetně zdrojů dat 
a výběru studovaných zemí. Vlastní analytickou část práce pak tvoří třetí a čtvrtá kapitola. Autor nejprve 
podrobně zkoumá vývoj délky života a celé řady vybraných ukazatelů komprese úmrtnosti. Pro analýzu 
vztahů mezi použitými ukazateli komprese úmrtnosti je následně využita korelační analýza, která má 
pomoci posoudit přidanou hodnotu jednotlivých indikátorů při interpretaci komprese úmrtnosti. V závěru 
jsou potom hlavní výsledky předchozích kapitol shrnuty. 

Téma předkládané práce Jana Šebíka je velmi aktuální vzhledem k tomu, že z povahy své konstrukce 
ukazatel naděje dožití v přesném věku x sám o sobě není nejvhodnějším indikátorem skutečné délky života 
a jiné proměnné, kterých autor v textu předkládá poměrně široké spektrum, podávají o dlouhověkosti 
daleko objektivnější obraz. Na úrovni diplomové práce se jedná s velkou pravděpodobností o vůbec první 
pokus o zpracování tohoto tématu, které do určité míry také stěžuje skutečnost, že v české demografické 
literatuře s výjimkou disertační práce Kláry Hulíkové Tesárkové dosud nebyla publikována žádná práce, 
která by se některým aspektům této problematiky komplexněji věnovala. Konstrukce většiny zvolených 
ukazatelů je zároveň poměrně obtížná a v podstatě nelze pro ni využít dostupných softwarových aplikací.  

Jan Šebík při zpracování diplomové práce prokázal hluboký zájem o zvolené téma, velkou samostatnost 
a také schopnost v použitých aplikacích (především MS Excel) provádět i náročnější výpočty složitějších 
statistických a demografických ukazatelů. Předkládaná práce tak obsahuje velký objem výpočtů. Text je 
až na výjimky zpracován graficky velmi kvalitně a dobře formulován. 

Z hlediska obsahu je však práci nutné vytknout především následující nedostatky: 

1. Práce obsahuje poměrně rozsáhlý abstrakt, který však nemá standardní strukturu, prakticky 
v něm chybí výsledky práce nebo území, kterému se autor věnoval, velký prostor je naopak 
věnován vysvětlení použitých ukazatelů, což vzhledem k jejich počtu a nutnosti je čtenáři vysvětlit 
není příliš vhodné.  

2. V textu kromě zmínky o rozšířené Omranově teorii epidemiologického přechodu prakticky chybí 
teoretická část, která by shrnovala výsledky předchozích prací na studované téma, a to přesto, že 
si autor hned na začátku abstraktu vytyčuje jako cíl práce právě replikaci výsledků dřívějších 
studií. Žádoucí by bylo také využití poznatků z disertační práce Kláry Hulíkové Tesárkové. 

3. V práci jsou analyzovány vyspělé země. Pro jejich výběr byla použita dvě kritéria, a to HDP na 
obyvatele vyšší než v Česku, kde není jasné, v jakém roce autor hodnoty porovnával, a počet 
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obyvatel vyšší než 8 milionů obyvatel (s výjimkou Nového Zélandu). Autor sice uvádí, že kritérium 
velikosti pro země platí v roce 2017, ale není jasné, proč takové kritérium vůbec zohledňuje, když 
například Švédsko s nejdelší řadou analyzovaných dat, na kterém je většina procesů nejdetailněji 
ilustrována, po většinu analyzovaného období mělo obyvatel podstatně méně. Např. v kapitole 
3.1 Střední délka života je podrobně popsán vývoj tohoto ukazatele ve Švédsku od roku 1751 a je 
upozorňováno na krátkodobé výkyvy v důsledku válek či hladomorů v období, kdy v zemi žilo 
kolem dvou milionů obyvatel, na což autor nijak neupozorňuje. Není ani jasné, které země by 
v případě zařazení menších populací, do studie také vstoupily a zda jejich vyřazení dává smysl. 

4. V kapitole 3.1.1 Naděje dožití ve vybraných věcích autor porovnává zvýšení ukazatelů e0 a e65 
v absolutních hodnotách a konstatuje, že „tempo růstu hodnoty ukazatele e0 bylo vyšší než tempo 
růstu v případě ukazatele e65“, což vzhledem k zcela odlišným hodnotám naděje dožití v těchto 
věcích není nijak překvapující a bylo by vhodnější srovnávat např. relativní přírůstky. 

5. Zařazení podkapitoly 3.1.2 Odhadovaná maximální střední délka při narození je vzhledem k zaměření 
práce nadbytečné. 

6. Podobně analýza úmrtnosti v průběhu výjimečných událostí jako jsou světové války je sice 
zajímavá (např. str. 49–51), ale z hlediska studovaného procesu komprese úmrtnosti zbytečná. 

7. V textu práce se objevují i terminologické nedostatky, např. použití termínu celková naděje dožití 
(strana 26) místo korektního průměrný věk úmrtí v přesném věku x, nebo křivka přeživších (na 
více místech práce) místo křivky dožívajících se přesného věku x. 

8. Problematické je také naplnění stanovaných cílů práce. Cíl práce prezentovaný v abstraktu 
neodpovídá cílům práce ve vlastním textu. V práci není uvedeno, jakými metodami se bude autor 
stanovené cíle snažit naplňovat (zejména problém druhého dílčího cíle), proto text sice obsahuje 
velké množství zajímavých informací, které ale nutně s cíli práce nesouvisí, nepomáhají k jejich 
naplnění nebo se jich dotýkají jen okrajově. Díky absenci jasného a logického postupu směřujícího 
k stanoveným závěrům je i pro autora obtížné zhodnotit jejich dosažení. Např. pro třetí dílčí cíl 
autor používá korelační analýzu, „jejíž výsledky mohou lépe opodstatnit výběr konkrétních 
ukazatelů v budoucnu, ať již v zájmu o co nejpodrobnější popsání procesu komprese úmrtnosti či 
snadnou pochopitelnost a interpretovatelnost“. Korelační analýza může sice zhodnotit sílu vztahu 
mezi jednotlivými ukazateli, ale nijak nenaznačuje, který ukazatel je vhodnější či snadněji 
interpretovatelný. 

V práci nalezneme také určité nedostatky formálního charakteru, jde především o typografické nedostatky, 
překlepy nebo nedodržování jednotného počtu desetinných míst. Autor nerespektuje některé parametry 
katedrou doporučeného formátování tabulek. Podstatně lépe měl být zformátován také obsah (včetně 
nadbytečné položky obsah v obsahu) a seznamy obrázků a tabulek. 

Na základě výše uvedených nedostatků lze shrnout, že i přes zjevné autorovy kvality a velký objem 
odvedené práce byl hodnocený text odevzdán předčasně a pro naplnění požadavků kladených na tento 
typ kvalifikačních prací vyžaduje přepracování. Proto s politováním musím konstatovat, že nemohu 
doporučit obhájení předložené diplomové práce. 

 

V Praze dne 18. 1. 2019 

 

RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 
školitel 


